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Monsenso offentliggør i dag, på vegne af bestyrelsen, forslaget om at vælge Peter Høngaard Andersen og Jacob Hahn

Michelsen som nye bestyrelsesmedlemmer på den ekstraordinære generalforsamling sat til d. 29. januar 2021. Indkaldelse

til mødet udsendes separat.

Selskabsmeddelelse nr. 1-2021

København den 7. jan. 2021

Monsenso - førende udbyder af mobile sundhedsløsninger til mental sundhed - planlægger at styrke bestyrelsen ved

indstilling af to nye professionelle bestyrelsesmedlemmer til at støtte Monsenso i selskabets videre vækstrejse; Peter

Høngaard Andersen, tidligere administrerende direktør i Innovationsfonden og VP i Lundbeck; Jacob Hahn Michelsen, SVP

Private & Public i NNIT A/S.

Det nuværende bestyrelsesmedlem, Thomas Knudsen, har tilbudt at træde ud af bestyrelsen på den ekstraordinære

generalforsamling. Thomas har i flere år støttet Monsenso’s vækst fra at være et forskningsprojekt til at blive et

internationalt børsnoteret selskab på Nasdaq First North Growth Market Copenhagen.

Bestyrelsen og ledelsen i Monsenso vil gerne takke Thomas Knudsen for hans fremragende arbejde. Hans bidrag har været

afgørende for opbygningen af   produktporteføljen og sikring af de første kapitalrejsninger, samt for at støtte direktionen og

endelig børsnoteringen af virksomheden.

Den nye bestyrelse planlægger at konstituere sig med Jukka Pertola som formand og Jakob Bardram som næstformand indtil

næste årlige generalforsamling d. 14. april 2021, hvor Jukka Pertola forventes at træde tilbage som formand.

Med nominering af de nye bestyrelsesmedlemmer på dette tidspunkt sikrer selskabet en god introduktion og overdragelse

af ansvarsområder i perioden frem til generalforsamlingen.

Jukka Pertola kommenterede: ”Siden jeg blev professionelt bestyrelsesmedlem, har jeg været heldig at blive inviteret til

flere bestyrelser i spændende virksomheder, hvoraf den ene er Monsenso. For at imødekomme kravene til god

selskabsledelse, har jeg dog besluttet at reducere mit antal af bestyrelsesposter og formandskaber. Vi har fundet et par

usædvanligt stærke nye bestyrelsesmedlemmer, der kan bidrage til at bringe Monsenso til det næste niveau. Jacob Hahn

Michelsen har omfattende erfaring inden for farmaceutisk- og sundhedsrelateret software og it, det regulatoriske område for

medicinske applikationer og en værdifuld knowhow inden for branchen, mens Peter Høngaard Andersen har betydelig

erfaring indenfor videnskab og forskning, lægemidler, neurologi, IP-rettigheder, samt innovation og finansiering.”
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Monsenso er en innovativ virksomhed, som tilbyder en mobil sundheds-it løsning. Vores mission er at bidrage til bedre

mental sundhed til flere personer og lavere omkostninger. Vores løsning bidrager til optimering af behandlingen for psykiske

lidelser og giver et detaljeret overblik over patienters mentale sundhed via indsamling af data om mental tilstand,

adhærens og adfærd. Løsningen forbinder patienter, omsorgspersoner og behandlere for at muliggøre en personligt

tilpasset behandling, distancebehandling samt tidlig opsporing og intervention. Baseret på vedvarende forskning og

udvikling er vores team opsat på at udvikle løsninger, der passer ind i brugernes liv, øger patienters livskvalitet og forbedrer

effekten af behandlingen. Få mere at vide påwww.monsenso.com
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